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Η εν
ενότητα Με δικά σας λόγια είναι το
τµήµα στο Panorama όπου παράγοτµ
ντες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο εκφράζουν
τις απόψεις τους για την αναθεωρηµένη πολιτική συνοχής και περιγράφο
φουν τα σχέδιά τους για την περίοδο
20
2014-2020.

Το Panorama καλωσορίζει τη συµβολή σας στη δική
σας γλώσσα, η οποία µπορεί να δηµοσιευτεί σε µελλοντικές εκδόσεις. Επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε προθεσµίες και γενικές
οδηγίες που αφορούν στη συµβολή σας.

-regio-panorama@ec.europa.eu
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ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα της Αττικής
αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις, εφάµιλλες µε αυτές
που αντιµετωπίζει η ιστορική περιοχή την οποία
εξυπηρετεί.

Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα της Αττικής για
την περίοδο 2014-2020 –που περιλαµβάνει την πόλη της
Αθήνας– εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2014, µόλις κάποιους
µήνες αφού άλλαξε η διοίκηση της περιφέρειας. Το νέο πρόγραµµα εµπεριέχει πολλές προκλήσεις, µολονότι οι ανάγκες
της περιφέρειας Αττικής είναι ακόµη περισσότερες. Μια
αλλαγή στην πολιτική παρεµβάσεων, η ύπαρξη πολλών εκ
των προτέρων αιρεσιµοτήτων και αυτοαναστολών, καθώς και
η ανάγκη επίτευξης συγκεκριµένων στόχων τόσο σε χρηµατοοικονοµικό όσο και σε πραγµατικό επίπεδο διαµορφώνουν
το παζλ της νέας προγραµµατικής περιόδου για τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Αττικής.
Στο ΠΕΠ Αττικής έχουν διατεθεί 1,1 δις ευρώ για δηµόσιες
δαπάνες από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), κατανεµηµένα
σε 13 άξονες προτεραιότητας και 10 θεµατικούς στόχους.
Η χορήγηση των κονδυλίων από το Ταµείο Συνοχής και το
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξ ης έ χει βε λτιώσει την
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χρηµατοοικονοµική ικανότητα της περιφέρειας στο νέο σύµφωνο εταιρικής σχέσης για το πλαίσιο ανάπτυξης, δηµιουργώντας παράλ ληλα σηµαντικές υποχρεώσεις και υψηλές
προσδοκίες.
Οι βασικές προτεραιότητες της Αττικής και της διαχειριστικής
της αρχής περιλαµβάνουν τη δηµιουργία συµπράξεων σε
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την ενίσχυση
της ικανότητας των τελικών δικαιούχων και τη χρήση των
διαθέσιµων εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
των ολοκληρωµένων εδαφικών επενδύσεων, των χρηµατοδοτικών µέσων, των συµφώνων ακεραιότητας, της στήριξης της οµάδας JASPERS κ.λπ. Αυτά αποτελούν επίσης
προϋπόθεση για την επιτυχηµένη χρήση τόσο των κοινοτικών
όσο και των εθνικών πόρων.
Η επίλυση των χρόνιων περιβαλλοντικών προβληµάτων της
Αττικής (η επεξεργασία των λυµάτων υπονόµων και των
αποβλήτων στην ανατολική Αττική, η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των στερεών αποβλήτων), η αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκ λεισµού,
η αξιοποίηση και προώθηση ορισµένων αστικών περιοχών
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας µέσα από ολοκληρωµένες και πολυθεµατικές παρεµβάσεις, ο συνδυασµός των
ακαδηµαϊκών και των ερευνητικών δυνατοτήτων µε τις επιχειρηµατικές ανάγκες µε στόχο την καινοτοµία, συνιστούν
όλοι ρεαλιστικούς στόχους οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν
έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
Η πρόοδος που σηµειώθηκε από το ΠΕΠ Αττικής θα κριθεί
όχι µόνο σε σχέση µε την απορρόφησή του, αλλά κυρίως σε
ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητά του, τις επιδόσεις του
και την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Τα µέλη
του π ρο σω πικού τ ης δια χειρισ τ ικ ής α ρχ ής και τ ης
περιφέρειας Αττικής εργάζονται συστηµατικά προς τούτο.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΟΣΗΣ – Επικεφαλής της ειδικής διαχειριστικής
αρχής, περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Αττικής

